SÁBADO, 11 DE SETEMBRO DE 2021

N.º 210

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E SOCIAL
Anuncio

PUBLICIDADE DA LISTAXE DE BENEFICIARIOS E IMPORTE DE SUBVENCIÓN, DA MEDIDA 8.2.4.2 “GENTE JOVEN
EN EL RURAL” DENTRO DO PROGRAMA PRENDE ! BOTA RAÍCES NO RURAL.

EXPEDIENTE

BENEFICIARIO

NIF

CONCELLO

PERFIL

SUBVENCIÓN

2021/PCA_01/000003

Golam Energía, S.L.

***5174**

Guitiriz

Electrónicoelectricista

5.700,00€

2021/PCA_01/000004

Bodegas Petrón SL

***2758**

Sober

Traballador para
Viñedos

5.700,00€

Contra dita resolución que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñer alternativamente recurso de reposición
ante a Xunta de Goberno, no prazo dun mes a contar desde o día seguinte ao da publicación do acordo, de
conformidade cos artigos 123 e 124 Lei 39/2015 do 1 de outubro, de procedemento Administrativo común das
administracións públicas; ou ben interpoñer directamente recurso contencioso- administrativo ante o Xulgado do
Contencioso Administrativo de Lugo, no prazo de dous meses, a contar dese o día seguinte da publicación do
acordo, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da Xurisdición Contencioso- Administrativo.
Lugo, 10 de setembro de 2021.- "O PRESIDENTE, P.D. Decreto de data 26-07-2019 O DEPUTADO DELEGADO DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA E SOCIAL, Pablo Rivera Capón.
R. 2664

CONCELLOS
BARREIROS
Anuncio
CONVOCATORIA PROCESO SELECTIVO TECNICO/A DEPORTIVO. PERSOAL LABORAL TEMPORAL (FOMENTO
DO EMPREGO 2021)
Pola Xunta de Goberno Local do 2 de setembro de 2021 aprobanse as bases que rexerán a contratación por
concurso-oposición dun posto de técnico/a Deportivo, en réxime laboral temporal no concello de Barreiros ao
abeiro do programa de Fomento do Emprego, incluído no Plan Provincial Unico de cooperación cos concellos 2021.
Prazo de presentación de instancias: DEZ DÍAS HABILES a contar dende o seguinte ó da publicación deste anuncio
no BOP (de 9:30 a 14:30 horas, no Rexistro xeral do concello de Barreiros- Rua Vila, 63, 27790, San Cosme de
Barreiros), tamen poderán presentarse a través da sede electrónica municipal (barreiros.sedelectronica.es) e tamén
se poderán remitir na forma determinada no artigo 16.4 da Lei 39/2015 segundo o establecido nas bases.
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Bases da convocatoria: publicadas na páxina web do concello www.concellodebarreiros.gal, na paxina web da
Deputación de Lugo e no Taboleiro de anuncios do concello (físico e sede electrónica).
Barreiros, 3 de setembro de 2021.- A alcaldesa, Ana Belen Ermida Igrexas.
R. 2645

BEGONTE
Anuncio
Por Resolución da Alcaldía de data 7 de setembro de 2021, aprobouse a convocatoria e as bases que a continuación
se transcriben para a selección como funcionario interino dunha praza de Auxiliar Administrativo vacante no cadro
de persoal deste concello.
O que se fai público para xeral coñecemento.
BASES REGULADORAS PARA A SELECCIÓN COMO FUNCIONARIO INTERINO DUNHA PRAZA DE AUXILIAR
ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN XERAL VACANTE NO CADRO DE PERSOAL POLO PROCEDEMENTO DE
OPOSICIÓN LIBRE.
PRIMEIRA. OBXECTO DA CONVOCATORIA E SISTEMA DE SELECCIÓN

O persoal interino cesará, ademais de polas causas previstas no artigo 63 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de
30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, cando se
proceda á cobertura definitiva da praza por funcionario de carreira.
SEGUNDA. REQUISITOS DOS ASPIRANTES.
1. Para ser admitidos á realización das probas selectivas os aspirantes deberán reunir os seguintes requisitos:
a) Ser español ou posuír a nacionalidade de calquera dos Estados membros da Unión Europea ou a dalgún dos
Estados ós que sexa de aplicación a libre circulación de traballadores nos termos definidos no Tratado Constitutivo
da Unión Europea, en virtude de Tratados Internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España,
todo iso nos termos do artigo 57 do Estatuto Básico do Empregado Público.
b) Ter cumpridos os 16 anos de idade, e non superar a idade máxima de xubilación.
c) Estar en posesión do Título de Graduado en Educación Secundaria ou equivalente.
d) Non padecer enfermidade nin estar afectado por limitación física ou psíquica que sexa incompatible co
desempeño das correspondentes funcións.
e) Non ter sido separado do servizo de ningunha Administración Pública en virtude de expediente disciplinario nin
atoparse inhabilitado, por sentencia firme, para o exercicio de funcións públicas.
2. Tódolos requisitos esixidos no apartado anterior deberán posuílos os aspirantes no día do remate do prazo
para a presentación de solicitudes e conservalos, ó menos, ata a data do seu nomeamento como funcionario
interino, no seu caso.
TERCEIRA. SOLICITUDES.
1. As persoas que desexen tomar parte nas probas selectivas convocadas deberán facelo constar mediante
instancia dirixida ó Sr. Alcalde do Excmo. Concello de Begonte. A instancia conterá, ó menos, os datos persoais
do solicitante coa súa dirección e a denominación da praza convocada á que opta e farase constar, expresamente,
que se reúnen todas e cada unha das condicións esixidas na Base Segunda da convocatoria, xuntando unha
fotocopia do Documento Nacional de Identidade, fotocopia da titulación esixida e certificado acreditativo do
coñecemento da lingua galega, de posuílo (Celga 3, Iniciación, Certificado de Escola de Idiomas ou equivalente).
Non obstante no Rexistro Xeral do Concello facilitarase ós interesados un modelo de solicitude redactado segundo
o Anexo II destas Bases.
2. O prazo para a presentación de solicitudes será de Dez (10) días naturais, contados a partires do día seguinte
ó da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.
3. A presentación de solicitudes poderá facerse ben no Rexistro Xeral do Concello de Begonte ( Praza Irmáns Souto
Montenegro , nº 1 27.373 Begonte ) ou ben en calquera das formas establecidas no artigo 16 da Lei 39/2015, do
1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. No caso de que se presente
a documentación por correo postal ou mediante no rexistro doutra Administración que careza de Sistema de
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É obxecto da presente convocatoria a selección como funcionario interino dunha praza vacante de Auxiliar
Administrativo de Administración Xeral, polo procedemento de oposición libre. A citada praza está integrada no
Grupo C, Subgrupo C2 e clasificada no Cadro de Persoal do Concello de Begonte na Escala de Administración Xeral,
Subescala Auxiliar, dotada coas retribucións básicas correspondentes ó seu grupo, e as retribucións
complementarias consignadas no cadro de persoal do Concello.

